
   

  
 

Alle foreninger, der modtager tilskud og/eller låner kommunale lokaler i 
henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningsloven 

 
Tro og love-erklæring om indhentelse af børneattest 

 
(SKAL indsendes) 

 
Undertegnede erklærer på foreningens vegne, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, 
foreningen ansætter personale - såvel lønnet som ulønnet - der som led i udførelsen af deres opgaver skal 
have direkte kontakt med børn under 15 år. 
 
 
Foreningens navn: _____________________________________________________________ 
 
Tegningsberettigedes navn: _____________________________________________________________ 

(dato og underskrift) 
 
Vejledning: 
Folketinget har vedtaget en ændring til Folkeoplysningsloven. Loven betyder, at alle foreninger, der har 
ledere/trænere/undervisere, som har direkte kontakt med børn under 15 år, skal sende en erklæring om, at 
de indhenter børneattester. Det er en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at 
foreningen sender erklæringen om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal undlade at yde tilskud og 
at anvise lokaler, hvis foreningen ikke sender erklæringen om børneattester. 
 
Erklæringen skal afgives en gang årligt i forbindelse med ansøgning om de årlige tilskud og/eller lokaler for 
sæsonen. 
 
Det er en af de personer, der står i vedtægterne som tegningsberettiget, som skal skrive under på 
erklæringen. I Allerød Kommune skal alle foreninger en gang årligt indsende en erklæring til Teknik og Drift, 
Idræt og Folkeoplysning. Dette gøres via foreningens profil på Foreningsportalen. I så fald dette ikke 
fungere, skal den sendes på e-mail: booking@alleroed.dk. Tro og love erklæringen vedr. børneattester 
indsende i forbindelse med, at der søges om de årlige tilskud eller om lokaler for sæsonen.  
 
Foreningen skriver under på, at der indhentes børneattester, når eller hvis I ansætter eller beskæftiger 
personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år. 
 
Alle foreninger har pligt til at indsende erklæring om indhentelse af børneattest. Der skal dog først 
indhentes børneattest, når foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres 
opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år. 
 
Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente 
børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personale, der som led i udførelsen af 
deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 
 
Lovgrundlag: 
Folkeoplysningslovens § 4, stk. 4, og § 45, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 som ændret 
ved § 1, nr. 1 og 5, i lov nr. 1523 af 27. december 2009. 
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